
Strona 1 z 28 
 

                                          OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY  RODO 

   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POSIADANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

 

                                                       POLITYKA  PRYWATNOŚCI 

 

Polityka prywatności to zbiór zasad, których zadaniem jest poinformowanie naszych Użytkowników  / 

Kontrahentów / Klientów o wszelkich aspektach  w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania 

Państwa / Pani / Pana danych osobowych.  

Podstawą prawną naszych działań, które podejmujemy i dokonujemy znajduje swoje oparcie w obowiązujących 

przepisach prawa, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016 / 679                          

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE ( ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) – ( Dz. U. UE. L. z 2016.119.1 ) oraz w ustawie z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późniejszymi zmianami ). 

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Państwu / Pani / Panu zrozumieć, jakie informacje 

gromadzimy w związku z działalnością naszej strony internetowej oraz w jaki sposób je przetwarzamy. 

Nadmienić należy, iż gdy w Polityce prywatności piszemy o Użytkowniku, postanowienia te znajdują 

zastosowanie do Państwa / Pani / Pana. 

 

Podstawa prawna : 

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE )           

         2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

         oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.                      

         o ochronie danych osobowych, informujemy, iż: 

                                                    I . Postanowienia ogólne 

§  1.   Niniejsza polityka prywatności serwisu www, funkcjonuje pod adresem internetowym 

url : bbtechnology.pl . 

 

§  2.   Operatorem serwisu i Administratorem Państwa / Pani / Pana danych osobowych jest :                

BB Technology Maria Berezowska, przedsiębiorca zarejestrowana w Centralnej Ewidencji               

i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) prowadzonej przez Ministra właściwego 
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ds. gospodarki – pod firmą : BB Technology Maria Berezowska, adres : ul. Eliasza Walerego 

Radzikowskiego 117, 31 – 342 Kraków, NIP : 6772280379, REGON : 386967415. 

 

§ 3.   Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem :  

         

adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora :  biuro@bbtechnology.pl  , 

 

korespondencyjnie : ul. E. W. Radzikowskiego 117, 31 – 342 Kraków . 

§  4.   Operator jest Administratorem Państwa / Pani / Pana danych osobowych w odniesieniu 

do danych przekazane nam dobrowolnie przez Państwa / Panią / Pana, jako Użytkownika 

wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione. 

  

§  5.   BB Technology Maria Berezowska zobowiązuje się do zachowania ich w poufności                    

i nieujawniania ich innym Podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie 

wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

§  6.   Użytkownik zobowiązany jest do podania wszelkich danych osobowych oznaczonych 

jako wymagane.  

 

§  7.   Na Użytkowniku ciąży obowiązek podania własnych danych aktualnych i zgodnych                         

z prawdą. 

 

§  8.   Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam 

danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych są traktowane jako poufne i nie są 

widoczne dla Osób nieuprawnionych.  

 

§  9.   Jako Administrator danych przetwarzamy Państwa / Pani / Pana dane, takie jak : imię, 

nazwisko, adres poczty elektronicznej e – mail, numer telefonu, miejsce pracy i adres 

zamieszkania lub adres do doręczeń w celu realizacji wysyłki zamówionych produktów . 

Dane te są przetwarzane wyłącznie przez nas i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.  

Jesteśmy także Administratorem danych Osób zapisanych na subskrypcję lub rezygnację                  

z newslettera i danych Osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych          

( działań marketingowych ).  

 

mailto:biuro@bbtechnology.pl
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                                        II.  Definicje 

§  1.   Administrator – BB Technology Maria Berezowska z siedzibą w Krakowie, 

reprezentowany przez właścicielkę / założycielkę ( przedsiębiorcę ) – Panią Marię 

Berezowską. 

 

§  2.   Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników 

określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową               

lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy 

oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej 

technologii. 

 

§  3.   Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

 

§  4.   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016 / 679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 

46 / WE. 

 

§  5.   Ustawa – ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                                       

( z późniejszymi zmianami – nowelizacjami ). 

 

§  6.   Strona internetowa – strona prowadzona przez Operatora Serwisu i zarazem 

Administratora pod adresem : bbtechnology.pl . 

 

§  7.   Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca naszą Stronę internetową                                 

i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce, 

w tym Kontrahenci / Klienci naszej Firmy. 

  

 

  

 III. Inspektor Danych Osobowych 

 

Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

W sytuacji, gdy taki ustawowy obowiązek powstanie zostaną Państwo / Pani / Pan, o tej 

okoliczności niezwłocznie poinformowani.   
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                                           IV. Zasady przetwarzania danych 

 

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad : 

1. zgodnie z prawem i w oparciu o obowiązującą podstawę prawną ( legalizm ) ; 

2. rzetelnie i uczciwie ( rzetelność ) ;  

3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ( transparentność ) ; 

4. w konkretnych celach i nie „ na zapas ” ( minimalizacja danych ) ; 

5. nie więcej niż potrzeba ( adekwatność ) ; 

6. z dbałością o prawidłowość danych ( prawidłowość ) ; 

7. nie dłużej niż potrzeba ( czasowość ) ; 

8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych ( bezpieczeństwo,     

        integralność i poufność ). 
 

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
 

§  1.   Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Państwa / Pani 

/ Pana dane osobowe w różnych celach zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem, gdyż 

nasza Firma szanuje i dba o prywatność Kontrahentów i Klientów. 

 

§  2.   Państwa / Pani / Pana dane przetwarzamy na podstawie udzielonej naszej Firmie przez 

Państwa / Panią / Pana zgody oraz do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO.  

 

§  3.   W związku z tym, że przetwarzamy Państwa / Pani / Pana dane na podstawie art. 6 ust. 

1 f  RODO informujemy, że za prawnie uzasadnione interesy do realizacji których 

potrzebujemy Państwa / Pani / Pana danych osobowych, uznajemy wszelką działalność, którą 

prowadzimy w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w zgodzie z przepisami ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej : 

bbtechnology.pl . 

 

§  4.   Cele i zakres niezbędnego przetwarzania Państwa / Pani / Pana danych osobowych : 

1. kontaktowe, aby udzielić Państwu / Pani / Panu odpowiedzi na Państwa / Pani / Pana 

wiadomość lub komentarz, a także aby należycie zapewnić realizację zapytań 

ofertowych oraz obsługi Państwa / Pani / Pana próśb, zapytań, wniosków 

przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta, wówczas będziemy 

przetwarzać Pani / Pana dane, które zostały nam podane ; 
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2. marketingowo – reklamowe, aby przesyłać Państwu / Pani / Panu informacje 

handlowe ( informacje o promocjach i nowych ofertach ) oraz informacje o nowych 

materiałach zamieszczonych na Stronie, w tym marketingu bezpośredniego usług 

własnych ; 

3. wykonania na Państwa / Pani / Pana rzecz – zamówień i realizacji dostaw, 

zapewnienie bezpieczeństwa usług ; 

4. jeśli Państwo / Pani / Pan postanowi zamówić usługi płatne będziemy przetwarzać  

Państwa / Pani / Pana dane potrzebne do zrealizowania zamówienia ; 

5. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane            

w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez 

Państwa/ Panią / Pana i innych Użytkowników z naszej strony internetowej ; 

6. statystyczne i analityczne, w celu monitorowania ruchu na Stronie ; 

7. przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności                  

( wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa ) . 

 

§  5.   W zakresie kontaktu Użytkowników drogą telefoniczną lub za pomocą poczty 

elektronicznej : 

 w celu wypełnienia formularza i realizacji zamówienia oraz udzielenia odpowiedzi na 

zadane pytania drogą e – mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego 

i utrzymywania kontaktu z Państwem / Panią / Panem, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.                        

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. 

Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu. 

 

§  6.   W zakresie kontaktu Subskrybentów newsletter-a : 

 na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO ( zgoda Osoby, której dane dotyczą ) w celu 

przesyłania informacji marketingowych oraz informacji o najnowszych produktach 

oferowanych przez naszą Firmę. Podanie Państwa / Pani / Pana danych jest 

dobrowolne, ale konieczne celem zapisania do newslettera lub do rezygnacji                        

z newslettera, będziemy przetwarzać podane Państwa / Pani / Pana dane, w tym            

adres e – mail. 

 

§  7.   W zakresie Kontrahentów : 

 w celu weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, 

w tym weryfikacji powyższych danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się 

w sprawach dotyczących wykonania Umowy i zarazem jako prawnie uzasadnionych 
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interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit b i f 

RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy do czasu 

przedawnienia roszczeń ; 

 zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu jej 

realizacji i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.                                                               

Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy; 

 spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w tym 

rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.                                        

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ; 

 dochodzenia roszczeń, jak i obrony przed roszczeniami oraz do prowadzenia 

ewentualnych postępowań mediacyjnych, arbitrażowych, sądowych i windykacyjnych, 

co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. 

 

§  8.   Wymagamy podania przez Państwa / Panią / Pana nazwy Firmy, siedziby, numeru NIP 

, numeru telefonu, imienia i nazwiska, adresu e – mail, aby przygotować dla Państwa / Pani / 

Pana dobraną ofertę według zapotrzebowania, a ponadto, aby móc zawrzeć i wykonać umowę 

sprzedaży zawartą z Państwem / Panią / Panem lub Państwa / Pani / Pana Firmą, w związku 

z zawieraną transakcją.  

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo / Pani / Pan wymaganych danych osobowych, 

niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem / Panią / Panem właściwej umowy, w tym 

umowy sprzedaży. 

 

§  9.   W zakresie w jakim wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa / 

Pani / Pana podania innych danych niezbędnych i nałożonych wymogami przepisów 

rachunkowych lub podatkowych.                                                                                        

W pozostałym zakresie podanie Państwa / Pani / Pana danych jest dobrowolne. 

VI. Termin przechowywania danych.  

Na samym wstępie podnieść należy, iż nie jesteśmy w stanie wskazać Państwu / Pani / Panu 

jednego / jednoznacznego terminu, przez który będziemy przetwarzać Państwa / Pani / Pana 

dane.  

Jeśli Państwo / Pani / Pan zapisał/a się na / do newsletter – a to Państwa / Pani / Pana dane 

przetwarzać będziemy do czasu cofnięcia subskrypcji.  

W przypadku zapisania się na newsletter informujemy, że Administrator dokonuje przeglądu 

aktywności subskrybentów newsletter – a, co najmniej raz w roku.  
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Użytkownicy, którzy przez sześć miesięcy nie skorzystali z żadnego przesłanego linku będą 

uznawani za nieaktywnych i usuwani z bazy adresów.  

Jeśli Państwo / Pani / Pan zamówicie usługi płatne to Państwa / Pani / Pana dane będą 

przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi.  

Pozostałe dane związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną będziemy przetwarzać 

bezterminowo, przynajmniej do czasu zgłoszenia przez Państwa / Panią / Pana żądania 

usunięcia danych lub złożenia sprzeciwu lub skargi. 

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Państwa / Pani / Pana 

danych osobowych niż ich przechowywanie ( np. gdy przechowujemy treść zlecenia na 

potrzeby obrony przed roszczeniami ) do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia 

podanych danych dodatkowo je zabezpieczamy – poprzez pseudonimizację.  

Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych 

osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje 

stają się całkowicie bezużyteczne dla Osoby nieuprawnionej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa / Pani / Pana dane 

osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.                                             

Po tym okresie Państwa / Pani / Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub 

zniszczone. 

Państwa / Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 

niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „ Cele i podstawy prawne 

przetwarzania danych osobowych "  np. do zakończenia świadczenia na Państwa / Pani / Pana 

rzecz usługi newslettera, umowy, zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym 

okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia 

obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

Firma przechowuje Państwa / Pani / Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji 

transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku 

z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie do 20 lat od dnia 

dokonania transakcji. 

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom 

i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 30 lat od dnia 

zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego 

przetwarzania. 

Jednocześnie, w celu rozliczalności, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym 

nasza Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 

udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich 

spełnienia przez organy publiczne. 
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Dane osobowe mogę być przechowywane przez okres korzystania z naszych usług, lub gdy :  

 przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania 

Państwa / Pani / Pana danych osobowych, jako Użytkownika ; 

 w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika 

sprzeciwu / skargi ; 

 jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta ;  

 ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku                  

z naszą współpracą przez każdą ze Stron ; 

 dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał 

wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez 

Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Osób 

trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności 

kodeksu cywilnego. 

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one 

przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin 

przechowywania danych osobowych. 

VII. Postępowanie w sprawie naruszenia danych osobowych.  

§  1.   Każda Osoba, która dostrzeże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych 

zbieranych przez Administratora lub będzie świadkiem naruszenia danych osobowych 

powinna natychmiast poinformować o tym Administratora na piśmie lub e – mailowo,                  

na wskazany powyżej adres – vide : dział I § 3 – kontakt z Administratorem.  

 

§  2.   Administrator powinien w ciągu 72 godzin, od stwierdzenia naruszenia zawiadomić 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne,                         

by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 

 

VIII. Prawa Użytkowników związane z Państwa / Pani / Pana danymi osobowymi 

§  1.   Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania Danych Osobowych oraz ich 

realizacja. 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu / Pani / Panu, jako 

Użytkownikowi praw wynikających z RODO, tj. praw opisanych w art. 15 do art. 21 RODO.  
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§  2.   W związku z przetwarzaniem Państwa / Pani / Pana danych osobowych, jako 

Użytkowników przysługują Państwu / Pani / Panu następujące prawa :  

 

1. prawo dostępu do treści Danych Osobowych i prawo do informacji                 

o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie ( art. 15 RODO ) 

umożliwia Państwu / Pani / Panu uzyskanie od naszej Firmy informacji                 

o przetwarzaniu Państwa / Pani / Pana Danych Osobowych przez naszą Firmę, 

w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, 

zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Państwa / Pani / Pana dane 

osobowe są ujawniane oraz planowanym terminie usunięcia danych ; 

2. prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych – na tej podstawie ( art. 15 

ust. 3 RODO ) możecie Państwo / Pani / Pan skorzystać, aby uzyskać od 

Administratora kopię Państwa / Pani / Pana Danych Osobowych, które 

przetwarzane są przez naszą Firmę ; 

3. prawo do sprostowania / uzupełnienia Danych Osobowych – na tej 

podstawie ( 16 RODO ) możecie Państwo / Pani / Pan skorzystać z wystąpienia 

do Administratora o usunięcie ewentualnych niezgodności lub błędów 

dotyczących przetwarzania Państwa / Pani / Pana Danych Osobowych oraz ich 

uzupełnienia lub aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie, bądź 

gdy są nieprawidłowe. W takim wypadku zobowiązujemy się usunąć 

ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz 

uzupełnić je, jeśli będą niekompletne, niezgodne z rzeczywistością ; 

4. prawo do usunięcia Danych Osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ) – 

na tej podstawie ( art. 17 RODO ) możecie Państwo / Pani / Pan w dowolnym 

momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać 

usunięcia Państwa / Pani / Pana Danych Osobowych, których przetwarzanie 

nie jest już niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane ; 

5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – na tej 

podstawie ( art. 18 RODO ), Administrator zaprzestaje dokonywania operacji 

na Państwa / Pani / Pana danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które 

wyraziła zgodę Osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie 

z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia 

przetwarzania danych, w tym na okres pozwalający nam sprawdzić 

prawidłowość danych ( np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, 

zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych ) ; 
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6. prawo do przeniesienia Danych Osobowych  – na tej podstawie ( art. 20 

RODO ) możecie Państwo / Pani / Pan skorzystać z przysługującego prawa          

w zakresie, w jakim Państwa / Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na 

podstawie Państwa / Pani / Pana zgody lub stosunku umownego łączącego 

Państwa / Panią / Pana z naszą Firmą, Administrator wydaje dane dostarczone 

przez Osobę, której one dotyczą, w ustrukturyzowanym formacie 

pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie 

przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem,                       

że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno, po stronie 

Administratora, jak i tego innego podmiotu ; 

7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych            

w celach marketingowych – na tej podstawie możecie Państwo / Pani / Pan 

skorzystać z przysługującego prawa w zakresie, w jakim Osoba, której dane 

osobowe dotyczą może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych 

osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego 

sprzeciwu – jedynie w tym konkretnym przypadku ; 

8. prawo wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych 

Osobowych – na tej podstawie ( art. 21 RODO ) możecie Państwo / Pani / Pan 

skorzystać z przysługującego prawa w zakresie, w jakim Osoba, której 

przetwarzane dane osobowe dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić 

się ich przetwarzaniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej 

Firmy ( Administratora) – np. dla celów analitycznych lub statystycznych               

lub ze względów związanych z ochroną mienia. Sprzeciw w tym zakresie 

powinien zawierać uzasadnienie i wymogi formalne, o których poniżej                   

w dziale X, § 1 i § 5. 

Jeśli skorzystacie Państwo / Pani / Pan z prawa sprzeciwu odnośnie profilowania Danych 

Osobowych, powinniście się Państwo / Pani / Pan wylogować się ze wszystkich urządzeń              

i usunąć z nich pliki cookies ( w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 

godzin ). Instrukcja usuwania plików cookies dostępna jest w niniejszej Polityce prywatności. 

9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych – na tej 

podstawie możecie Państwo / Pani / Pan skorzystać z przysługującego                    

w dowolnym momencie prawa, chyba że przetwarzanie Państwa  / Pani / Pana 

danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora                  

lub w celu wywiązania się przez Administratora w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów – z obowiązków prawnych względem instytucji 
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państwowych walczących z oszustwami i nadużyciami, w tym odpowiednim 

organom ścigania.  

 

§  3.   Niniejszym dopuszczalne są sytuacje, gdy Administrator ma prawo przekazywać 

Państwa / Pani / Pana dane osobowe innym odbiorcom / podmiotom wspierającym Firmę 

w świadczeniu tylko usług naszej Firmy, w związku z wykonaniem zawartej z Państwem / 

Panią / Panem umowy lub też do zrealizowania obowiązków nałożonych na Administratora. 

Niniejsze dotyczy następujących grup odbiorców : 

 pracownicy i osoby upoważnione przez Administratora, którzy muszą mieć dostęp do 

danych osobowych w celu wykonania wyłącznie swoich obowiązków ; 

 firmy, z którymi Administrator współpracuje, aby należycie wywiązać się ze swoich 

obowiązków ; 

 przedsiębiorstwo hostingowi, IT ; 

 firmy obsługujące mailingi ; 

 przedsiębiorstwa obsługujące komunikaty SMS ; 

 właściwe organy państwowe administracji publicznej sensu largo ; 

 banki i operatorzy płatności ; 

 kancelarie prawne, kancelarie komornicze i firmy windykacyjne ;  

 firmy ubezpieczeniowe ; 

 logistyczne, magazynowe, kurierzy. 

Państwa / Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej,              

niż jest to konieczne i wymagane do wykonania związanych z nimi czynności określonych            

w niniejszej Polityce, w dziale VI, w tym także z właściwymi przepisami, np.: związanymi             

z prowadzeniem rachunkowości. 

 

IX. Prawo wycofania zgody 

 

Administrator przetwarza Państwa / Pani / Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez 

Państwa / Panią / Pana zgody i możecie Państwo / Pani / Pan w każdym momencie skorzystać 

z przysługującego Państwu / Pani / Panu uprawnienia do możliwości wycofania tej zgody – 

wedle własnego uznania. 

Jeżeli Państwo / Pani / Pan zechcecie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa / Pani / Pana 

danych osobowych, to Państwo / Pani / Pan może to zrobić w następujący sposób : 

*   wysłać e – maila bezpośrednio Administratorowi na adres : biuro@bbtechnology.pl  . 

 

mailto:biuro@bbtechnology.pl


Strona 12 z 28 
 

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa / Pani / Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej 

przez Państwa / Panią / Pana zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie Państwa / 

Pani / Pana danych osobowych do tego momentu było nielegalne.  

Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Państwa / Pani 

/ Pana dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego 

przetwarzania. 

  

                                                X.  Prawo do wniesienia skargi 

 

§  1.   Jeżeli uważają Państwo / Pani / Pan, że Państwa / Pani / Pana dane osobowe                            

są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, to przysługuje Państwu / Pani / Panu, 

jako Użytkownikom – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,                                       

tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,  

na adres : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  

 

§  2.   Skarga winna czynić zadość formie oficjalnego pisma i zawierać elementy podstawowe 

wskazane także dla sprzeciwu. 

§  3.   Wniesiona Skarga / Wniesiony Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać 

uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora. 

§  4.   Skarga / Sprzeciw dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za 

pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. E. W. Radzikowskiego 117, 31 – 342 Kraków 

lub poprzez wiadomość e-mail na adres:  biuro@bbtechnology.pl  , 

§  5.   Wymogi formalne Skargi :  

1. Skarga / Sprzeciw powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego 

dotyczy żądanie, tj. w szczególności : 

a ).   kto składa Skargę / Sprzeciw – dane Wnioskodawcy ( Skarżącego / 

Sprzeciwiającego się ) ; 

b ).   konkretne wskazanie, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce 

skorzystać Osoba ( Skarżąca / Sprzeciwiająca się ) – składająca wniosek ; 

c ).   konkretne wskazanie jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie                                           

( np. cele marketingowe, cele analityczne, itp. ) ;  

d ).   podpis składającego Skargę / Sprzeciw. 

§  6.   W sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub 

zidentyfikować Osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się             

do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i o uzupełnienie skargi lub sprzeciwu. 

 

mailto:biuro@bbtechnology.pl


Strona 13 z 28 
 

Odpowiedź na dokonane przez Użytkownika ( Skarżącego / Sprzeciwiającego się ) 

zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego 

otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje 

Wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. 

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano skargę lub wniosek,                         

a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez 

Wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej 

na adres e-mail ( w takim przypadku należy podać adres e – mail ). 

 

§  7.   Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na 

stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych : www.uodo.gov.pl . 

 

  

                                  XI.  Polityka wobec plików cookies i adresu IP 

 

 

§  1.   Przeglądanie strony internetowej 

 

Nasza Firma szanuje prywatność Kontrahentów i Klientów.  

Wszystkie dane podawane przez Użytkownika / Kontrahenta / Klienta są uznawane za 

poufne.  

Podanie przez Państwa / Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne 

w celu zawarcia i wykonania Umowy z naszą Firmą.                                                            

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy. 

Nasza Firma stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy                 

w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.                                                                       

Podjęte przez naszą Firmę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli 

Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa, w szczególności, jeśli Użytkownik sam 

ujawni Osobom trzecim : Login i Hasło.  

Jeżeli Użytkownik umieszcza w serwisie naszej strony internetowej jakiekolwiek dane 

osobowe innych Osób ( w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e – mail ), 

może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa                

i dóbr osobistych tych Osób.  

Dane osobowe Użytkowników korzystających z naszej strony internetowej ( parametry 

połączenia wraz z oznaczeniem czasu i adresem IP  lub inne identyfikatory oraz informacje )  

gromadzone są za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. 

Aktywność Użytkownika na stronie internetowej, w tym Państwa / Pani / Pana dane osobowe, 

są rejestrowane w logach systemowych ( dedykowany system komputerowy stworzony                       

http://www.uodo.gov.pl/
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do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach                        

i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez 

Administratora ). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem 

usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych               

co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane                                  

i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów 

informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian                    

w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami 

i atakami. 

Użytkownik korzystający ze strony internetowej jest anonimowy do czasu, aż Sam zdecyduje 

inaczej. Adres IP Użytkownika jest przetwarzany przez stronę internetową tylko i wyłącznie 

w celach statystycznych. Nie jest on udostępniany Podmiotom trzecim.                                    

Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo przekazania adresu IP Użytkownika 

organom ścigania w wypadku wykrycia działań mających na celu zniszczenie danych 

zawartych na stronie internetowej lub w inny sposób mogących wpłynąć na prawidłowość 

funkcjonowania naszej strony. 

W procesie realizacji w/w wspomnianych celów strona internetowa może skorzystać                      

z narzędzi oferowanych przez Podmioty trzecie, jednak w żaden sposób nie udostępnia 

danych osobowych oraz danych, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji Użytkownika 

za pomocą plików cookies. 

Witryna naszej strony internetowej używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe 

wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera 

przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj 

urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji        

w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie                          

z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą parametrów połączenia, 

w tym informacji o oznaczeniu czasy i daty oraz adresu IP, typu wykorzystywanej 

przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, 

lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza 

kontaktowego.  

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają    

z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną          

i bezproblemową nawigację.  

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której 

korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując Jego preferencje, umożliwia odpowiednie 

dopasowanie skierowanych do Użytkownika reklam.                                                                      
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Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu,             

a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej Firmy, w celu optymalizacji 

podejmowanych działań.  

Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, aby uniemożliwić stosowanie 

plików cookies bądź też ich automatyczne wymazywanie po zakończeniu wizyty na naszej 

stronie internetowej.  

W większości przeglądarek internetowych, w menu pomocy przeglądarki, Użytkownik może 

znaleźć informację jak zarządzać „ swoimi ” cookies. Znaleźć tam również można informację, 

jak je usunąć oraz jak w przyszłości zablokować możliwość zapisania cookies na komputerze 

Użytkownika. 

Strona internetowa nie rekomenduje usuwania cookies ani ich blokowania, ponieważ może            

to utrudnić przeglądanie i korzystanie z naszej strony internetowej, a w niektórych 

przypadkach całkowicie to uniemożliwić. 

 

§  2.  Logi Administratora, metoda POST, Hosting. 

 

Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.                              

Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.  

Dane Użytkowników na naszej stronie internetowej będą przekazywane metodą POST. 

Serwis jest hostowany ( technicznie utrzymywany ) na serwerze Operatora. 

 

§  3.  Pliki „ cookies ” oraz podobna technologia 

 

Pliki „ cookies ” to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe instalowane                    

i przechowywane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego stronę internetową.                        

„ Cookies ” zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez 

zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej oraz dokonywanych przez 

Niego czynności. 

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę 

internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika, umożliwiają 

wyświetlenie strony internetowej w języku Użytkownika „ zapamiętanym ” przez te pliki,               

a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez Użytkownika.                                     

„ Cookies ” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki „ cookies ” używane są także do ułatwienia logowania się do konta Użytkownika,                   

w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz umożliwiania przechodzenia 
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między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się 

na każdej podstronie. Równocześnie pliki „ cookies ” wykorzystywane są do zabezpieczenia 

stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu Osobom nieuprawnionym. 

Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które 

pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych,                         

co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji 

Użytkownika. Pliki „ cookies ” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie 

stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych. 

Pliki „ cookies ” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy Użytkownik 

wyświetlał, a także do wyświetlania reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności 

Użytkownika na stronach internetowych. 

 

 korzystanie przez Państwa / Panią / Pana z formularzy kontaktowych :  

 

Na stronie internetowej Administratora istnieje, oprócz poczty elektronicznej także 

możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu elektronicznego formularza 

kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Państwa / Panią / Pana 

danych osobowych niezbędnych do późniejszego skontaktowania się z Użytkownikiem                        

i udzielenia odpowiedzi na Państwa / Pani / Pana zapytanie. Prowadzenie komunikacji ( np. 

udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa / Panią / Pana pytanie ), w tym na rejestracji 

rozmów z naszym biurem obsługi Klienta w celach dowodowych oraz w celu poprawy 

jakości świadczonych usług, stanowiąc prawnie uzasadniony interes naszej Firmy, zgodnie              

z art. 6 ust. 1 pkt  f  Rozporządzenia RODO oraz do skutecznego zrealizowania Państwa / 

Pani / Pana prośby, zapytania. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia 

kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie przez Państwa / Panią / Pana danych oznaczonych 

jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie 

skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza.                                                              

Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne. 

Przetwarzanymi danymi są następujące Dane Osobowe jak : imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, adres poczty elektronicznej e – mail lub numer telefonu. 

Powyższe dane wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym                 

w postaci etykiety / listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia 

przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są współpracującej            

z naszą Firmą – Firmie kurierskiej. 

Dane gromadzone za pośrednictwem formularzy kontaktowych wykorzystywane są w celach 

handlowych. 
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Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, 

których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo Danych 

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem 

oraz przypadkową utratą.  

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych          

w formularzu z adresem e – mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku 

adres e – mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz 

kontaktowy. 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu 

handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób 

informuje, do czego on służy. 

Natomiast dodatkowe dane osobowe, jak adres e – mail, zbierane są jedynie w miejscach,               

w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane 

zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. 

 

 Państwa / Pani / Pana Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane również  

w celach analitycznych oraz statystycznych, w tym w celu przeprowadzania 

ankiet. W tych celach będziemy wykorzystywać przede wszystkim informacje                  

na temat Państwa / Pani / Pana aktywności na platformach, w tym informacje 

związane z korzystaniem przez Państwa / Pani / Pana z poszczególnych usług, jak 

również Dane Osobowe dotyczące Państwa / Pani / Pana preferencji i oczekiwań.                

W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty 

elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na platformach, nasza Firma może 

zbierać od Państwa / Pani / Pana Dane Osobowe, które mogą przykładowo obejmować 

wiek. Podane Dane Osobowe możemy wykorzystywać również w celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa platform. W tym zakresie nasza Firma 

wykorzystuje m.in. technologię opartą o fingerprinting cyfrowy, która polega na 

pobieraniu tzw. cyfrowych „ odcisków palców ” urządzeń Użytkowników, które 

umożliwiają nam identyfikację urządzenia, z którego Państwo / Pani / Pan korzysta 

lub aplikacji, którą Państwo / Pani / Pan instalujecie. Informacje, które o Państwie / 

Pani / Panu gromadzimy w tym zakresie mogą stanowić Dane Osobowe. Możemy 

przetwarzać Dane Osobowe takie jak m.in.: Państwa / Pani / Pana adres IP, dane 

pochodzące z plików cookies, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego 

Państwo / Pani / Pan korzystacie, konfiguracje Państwa / Pani / Pana urządzenia ( np. 

dane na temat zainstalowanych wtyczek ), czy też informacje o Państwa / Pani / Pana 
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ruchu na stronie ( w tym o korzystaniu z protokołów komunikacji sieciowej ), 

przeglądanych stronach oraz informacje o korzystaniu z Aplikacji Mobilnej. 

 

§  4.  Cookies „ strony internetowej " 

 

Administrator wykorzystuje tzw. cookies przede wszystkim w celu dostarczania 

Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.  

W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi 

analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub 

uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu 

końcowym Użytkownika ( komputer, telefon, tablet itp. ). Pliki cookies wykorzystywane                

w tym celu obejmują: 

 pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika ( identyfikator sesji ) na 

czas trwania sesji ( ang. user input cookies ) ; 

 uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania na czas trwania sesji ( ang. authentication cookies ) ; 

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania ( ang. user centric security cookies); 

 sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych ( np. pliki cookies odtwarzacza 

flash ), na czas trwania sesji ( ang. multimedia player session cookies ) ; 

 trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania 

sesji lub nieco dłużej ( ang. user interface customization cookies ) ; 

 pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji              

( ang. shopping cart cookies) ; 

 pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki 

danych, w tym cookies Google Analytics ( są to pliki wykorzystywane przez spółkę 

Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, 

do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej ). 

Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych 

informacji w celu umożliwienia identyfikacji.  

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można 

znaleźć pod linkiem : https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 

Istnieje możliwość skorzystania z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.  

Dodatek można pobrać tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ . 

 

Na naszej witrynie zastosowanie mają następujące rodzaje plików cookies : 

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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 sesyjne ( session cookies ) – są to pliki tymczasowe, które pozostają na Państwa / Pani 

/ Pana urządzeniu ( przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika )                

do czasu wylogowania, do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia / 

zamknięcia przeglądarki internetowej ( wyłączenia oprogramowania ) ;  

 

 stałe ( persistent cookies ) – pozostają ( są przechowywane ) na Państwa / Pani / Pana 

urządzeniu ( przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika ) przez czas 

określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia 

przez Użytkownika ; 

 

 „ niezbędne ” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach serwisu. Pliki te umożliwiają prawidłowe działanie naszej 

strony internetowej, logowanie się do formularza dostępnego na naszej stronie, 

nawigowanie po naszej stronie. Bez ich zapisania na Państwa / Pani / Pana urządzeniu 

korzystanie z naszej strony internetowej jest niemożliwe ; 

 

 „ statystyczne ” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych                 

o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie             

ich struktury i zawartości, przy użyciu narzędzi typu Google Analytics ; 

 

 „ funkcjonalne ” pliki cookies, umożliwiające „ zapamiętanie ” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i preferencji – personalizację interfejsu Użytkownika, np.                 

w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru 

czcionki, wyglądu strony internetowej. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa / 

Pani / Pana urządzeniu m. in. nie będą musieli Państwo / Pani / Pan każdorazowo 

wpisywać loginu i hasła, gdyż zostaną wyświetlone produkty dostosowane do Państwa 

/ Pani / Pana zainteresowań itp.; 

 

 “ społecznościowe ” pliki cookies, umożliwiające integrację serwisów 

społecznościowych ( Facebook, Google+, itp. ), z których Państwo / Pani / Pan 

korzysta, z naszą stroną internetową ; 

 

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane                      

do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu ; 
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 „ reklamowe ” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa / Pani / Pana zainteresowań, czyli 

spersonalizowanej reklamy, a liczba wyświetleń reklamy może być limitowana, dzięki 

czemu reklamy będą mniej uciążliwe ( Google AdWords cookies ) . 

 

§  5.   „ Cookies ” „ marketingowe " 

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies również w celach marketingowych, m.in.                          

w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej.  

W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już 

przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika ( komputer, 

telefon, tablet itp. ). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem 

danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług 

i towarów, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez 

odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, 

w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies             

w ustawieniach przeglądarki. 

Podczas korzystania przez Państwa / Panią / Pana z naszej strony internetowej na Państwa / 

Panią / Pana urządzeniu końcowym ( komputerze, smartfonie, tablecie itp. ) zapisywane                

są niewielkie pliki ( w szczególności tekstowe ), zawierające informacje niezbędne do 

prawidłowego korzystania z naszej strony internetowej, tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu 

tych plików na Państwa / Panią / Pana urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych 

logowania, dzięki czemu nie będziecie Państwo / Pani / Pan musiał/a każdorazowo wpisywać 

loginu i hasła, zapamiętanie przeglądanych ofert, czy towarów, jak i dostosowanie treści 

strony do Państwa / Panią / Pana zainteresowań. Dzięki plikom cookies możliwe jest 

zbieranie danych statystycznych naszej strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie             

jej zgodnie z preferencjami Państwa / Pani / Pana, jako Użytkowników / Kontrahentów / 

Klientów. 

Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Państwa / Panią / Pana i na ich podstawie 

nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla 

Państwa / Panią / Pana urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego 

na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez 

serwer, który je utworzył. 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies.                       

Jeśli jednak Państwo / Pani / Pan nie wyrażacie / nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików 

cookies przez stronę internetową portalu, poniżej wskazujemy sposób, w jaki możliwe jest 
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dokonanie w każdej chwili zmiany ich ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu / 

odczytywaniu się plików cookies podczas Państwa / Pani / Pana odwiedzin na portalu. 

W zakresie prowadzonych działań marketingowych możemy, w tym w oparciu o Państwa / 

Pani / Pana zgodę, przetwarzać informacje pomagające nam dopasować reklamy i treści do 

Państwa / Pani / Pana preferencji i oczekiwań ( w tym w związku z wyświetlaniem reklamy 

behawioralnej ). Mogą być to m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też 

informacje o Państwa / Pani / Pana ruchu na stronie, w tym o przeglądanych ofertach                           

i Państwa / Pani / Pana preferencjach w tym zakresie. Dodatkowo, jeżeli Państwo / Pani / Pan 

wyrazicie zgodę na otrzymywanie od naszej Firmy treści marketingowych, będziemy 

przetwarzać również Państwa / Pani / Pana dane kontaktowe, w tym dane niezbędne do 

przesłania Państwu / Pani / Panu informacji handlowych, w zakresie przez Państwa / Pani / 

Pana podanym ( numer telefonu lub adres e – mail ). 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań 

marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora ( art. 6 

ust. 1 lit. f RODO ). Działania te mogą polegać w szczególności na : 

 wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do 

Państwa / Pani / Pana preferencji ( reklama kontekstowa ) ; 

 wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających Państwa / Pani 

/ Pana zainteresowaniom ( reklama behawioralna ) ; 

 kierowaniu e – mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które                  

w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe ; 

 prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim 

towarów i usług ( przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz 

działania telemarketingowe ). 

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach 

wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych 

Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Osób fizycznych                  

w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego 

rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika 

profilowania wywołującego wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie wpływającego na Użytkownika. 

 

§  6.   Reklama kontekstowa 

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych                        

w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej ( tj. reklamy, która nie 
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jest dopasowana do preferencji Użytkownika ). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 

wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO ). 

 

§  7.   Reklama behawioralna 

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone 

za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów 

marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej                      

( tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika ). Przetwarzanie danych 

osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych 

za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych,                              

w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na 

podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik 

wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies 

może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać             

w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies     

oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.  

 

§  8.   Marketing bezpośredni 

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych                              

za pośrednictwem e – mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej,                        

dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania Państwu / Pani / Panu 

takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora 

polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez 

Użytkownika zgody ( marketing bezpośredni ).                                                                                                                           

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu 

przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik 

sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych. 

 

Zgody na marketing bezpośredni : 

Zgoda marketingowa ( przetwarzanie danych ). 
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Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę :                   

BB Technology Maria Berezowska, przedsiębiorca zarejestrowana w Centralnej Ewidencji              

i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) prowadzonej przez Ministra właściwego 

ds. gospodarki – pod firmą : BB Technology Maria Berezowska, adres : ul. Eliasza Walerego 

Radzikowskiego 117, 31 – 342 Kraków, NIP : 6772280379, REGON : 386967415 – w celach 

marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.     

Dzięki tej zgodzie możemy przechowywać Państwa dane w naszych systemach 

informatycznych, w tym w naszej bazie do zarządzania relacji z klientami ( CRM ).  

 

Zgoda marketingowa ( e – mail ) : 

     

Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie przez Firmę : BB Technology Maria Berezowska, 

przedsiębiorca zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej ( CEIDG ) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki – pod firmą 

: BB Technology Maria Berezowska, adres : ul. Eliasza Walerego Radzikowskiego 117,                    

31 – 342 Kraków, NIP : 6772280379, REGON : 386967415 – informacji handlowych,                    

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności na wskazany przeze 

mnie adres e – mail, zgodnie   z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, pochodzących od naszej Firmy : BB Technology Maria Berezowska. 

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli wysłać naszą Ofertę dla Państwa / Pani / Pana na 

wskazany przez Państwa / Panią / Pana adres e – mail.  

 

Zgoda marketingowa ( na kontakt telefoniczny ).     

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ( w tym telefonu )                     

i automatycznych systemów wywołujących w tym w szczególności na wskazany przeze mnie 

numer telefonu w celach marketingu bezpośredniego dla Firmy : BB Technology Maria 

Berezowska, przedsiębiorca zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji                                  

o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) prowadzonej przez Ministra właściwego                                   

ds. gospodarki – pod firmą : BB Technology Maria Berezowska, adres : ul. Eliasza Walerego 

Radzikowskiego 117, 31 – 342 Kraków, NIP : 6772280379, REGON : 386967415 – zgodnie 

z art. 172 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2019 

r., poz. 2460 z późniejszymi zmianami ).     

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli kontaktować się z Państwem / Panią / Panem telefonicznie 

w celu dostosowania naszej ofert do potrzeb Państwa potrzeb.  
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Wyrażone zgody można odwołać w dowolnym momencie wysyłając stosowną informację              

o ODWOŁANIU  ZGODY mailowo na nasz adres poczty elektronicznej Operatora :   

biuro@bbtechnology.pl  . 

 

Użytkownik zobowiązany jest do podania wszelkich danych osobowych oznaczonych,              

jako wymagane.  

Na Użytkowniku ciąży obowiązek podania własnych danych osobowych – aktualnych                                   

i zgodnych z prawdą. 

 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. 

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo / Pani / Pan na zapisywanie tych plików na Państwa / Pani / 

Pana urządzeniu, powinni Państwo / Pani / Pan odpowiednio zmienić ustawienia swojej 

przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies                       

na Państwa / Pani / Pana urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Państwa / Pani / 

Pana o zapisaniu danego pliku na Państwa / Pani / Pana urządzeniu.  

 

Ustawienia przeglądarki na Państwa / Pani / Pana urządzeniu pozwalające na zapisywanie 

plików oznaczają, że wyrażacie Państwo / Pani / Pan zgodę, aby pliki te zapisywane były                          

na Państwa / Pani / Pana urządzeniu. 

 

Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można 

znaleźć na stronie Pomocy Google AdWords. 

 

Wskazówki, jak wyłączyć obsługę plików cookies ? 

 

 w przeglądarce Firefox : 

 

1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu ( trzy poziome 

kreski ) i wybierz Opcje. 

2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność. 

3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję : Program Firefox : będzie używał 

ustawień użytkownika. 

4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, aby włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek. 

5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek: 

 Przechowuj : aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty 

wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko. 

mailto:biuro@bbtechnology.pl
https://support.google.com/adwords/answer/2407785
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 Przechowuj : do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na 

komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa. 

 Przechowuj : pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać 

ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie 

przechowywania ciasteczka. 

6. Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia. 

 

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Firefox. 

 

 w przeglądarce Google Chrome : 

 

1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome 

wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome ( trzy poziome linie ) ; 

2. Wybierz Ustawienia. 

3. Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane… 

4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści. 

5. W sekcji Pliki cookies możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies : 

 Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn ; 

 Blokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm – : zaznacz pole wyboru Ignoruj 

wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm. 

Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają 

zalogowania się. 

 

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome. 

 

 w przeglądarce Internet Explorer 9 : 

 

1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje 

internetowe. 

2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do 

najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego 

położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK. 

 

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Internet Explorer. 

 

 w przeglądarce Safari : 

 

Zmiana preferencji plików cookies lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari 

może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard. 

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj 

dowolną z poniższych czynności: 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.google.com/chrome/#topic=3227046
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
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Zmienianie sposobu akceptowania plików cookies i danych witryn: Wybierz jedną z opcji 

obok etykiety Pliki cookies i dane witryn : 

 Zawsze blokuj : Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz 

reklamodawcom na przechowywanie plików cookies oraz innych danych na Państwa 

Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie. 

 Tylko z bieżącej witryny : Safari przyjmuje pliki cookies oraz dane witryn tylko od 

aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone 

elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom           

na przechowywanie i dostęp do plików cookies i innych danych. 

 Z odwiedzonych witryn : Safari przyjmuje pliki cookies oraz dane witryn tylko od tych 

witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookies, aby ustalić,             

czy dana witryna została już wcześniej przez Państwa odwiedzona. Zaznaczenie tego 

pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookies 

i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn. 

 Zawsze pozwalaj : Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz 

reklamodawcom przechowywać pliki cookies oraz inne dane na Państwa Macu. 

 

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies i danymi witryn w przeglądarce 

Safari 8 (Yosemite) 

 

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie 

touch 

 

 w przeglądarce Opera : 

 

Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka 

Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie 

akceptowane są wszystkie ciasteczka. 

W przeglądarce Opera dostępne są następujące opcje: 

 

Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie ). 

Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące 

z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane. 

Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.  

 

WIĘCEJ INFORMACJI O COOKIES > 

 

 Zarządzanie plikami cookie w Google Chrome > 

 

 Zarządzanie plikami cookie w Mozilla Firefox > 

 

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
https://support.apple.com/pl-pl/HT1677
https://support.apple.com/pl-pl/HT1677
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
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 Zarządzanie plikami cookie w Internet Explorerze 9 > 

 

 Zarządzanie plikami cookie w Safari > 

 

 Zarządzanie plikami cookie w Operze > 

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

na stronach internetowych Serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane 

mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności 

dotyczy to firm: Google ( Google Inc. z siedzibą w USA ), Facebook ( Facebook Inc.                      

z siedzibą w USA ), Twitter ( Twitter Inc. z siedzibą w USA ). 

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 

W rezultacie, kiedy Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić 

ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych    

dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz trzymania preferencji Użytkownika 

może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 

 

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, 

której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami : 

 

o Edge 

o Internet Explorer 

o Chrome 

o Safari 

o Firefox 

o Opera 

 

Na urządzenia mobilne : 

o Android 

o Safari (iOS) 

o Windows Phone 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
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XII.  Kwestia przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji 

Międzynarodowych 

 

 

Państwa / Pani / Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG ) ani do organizacji międzynarodowych.  

  

 

 

                                       XIII. Zmiany w Polityce Prywatności 

 

 

§  1.   W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy 

Ustawy oraz rozporządzenie RODO. 

 

§  2.   W związku z nieustannym rozwojem i postępem techniki zasady określone                                  

w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniecie Państwo / 

Pani / Pan powiadomieni drogą e – mailową na podany przez Państwa / Panią / Pana adres 

poczty elektronicznej, z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed               

ich wprowadzeniem, a także poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu            

na naszej stronie internetowej : bbtechnology.pl . 

 

§  3.   Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.03.2021 r. 
 


